
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/5162/ 61االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (61666)  صحيفة الرأي

 82 القطاع الخاص حريص على توفير فرص العمل للمرآة: مراد 6

ر والدة زميلهم مهند العطا/ ينعي رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان وموظفوها الحاجة خديجة العطار  5

 مدير عام غرفة تجارة عمان

63 

 5 اللجوء السوري أثر سلباً على واقع األردن في المؤشرات الدولية: النسور 3

 3 واألولوية لألردنيين.. األجنبيات في المستشفيات الخاصة إنهاء عقود الممرضات  4

 3 خدمة إلكترونية لالستفسار عن العمالة الوافدة 2

 82 5116مليون دينار خسائر التأمين اإللزامي منذ العام  621: بدير 1

 82 توجهات رفع الفائدة على الدوالر تدفع بأسعار صرف اليورو لمزيد من االنخفاض: ديرانية 7

 82 "األرواق المالية"تستكمل مناقشة " االقتصاد النيابية" 8

 82 وزير الطاقة يبحث آليات استيراد النفط مع نظيره العراقي 6

 82 تطبيق معايير المحاسبة الدولية يساهم في اإلصالح المالي واالقتصادي: البراري 61

 58 عوامل تعزز االستثمار بالسوق المالي.. " الصناديق"الحوكمة واالستثمار المؤسسي و : خبراء 66

 58 العالمية ألصحاب المشاريع الصغيرة" سيتي جروب"مشاريع زراعية وحرفية محلية تفوز بجائزة  65

 

 (67668) صحيفة الدستور

 82  القطاع الخاص حريص على توفير فرص العمل للمرآه:رئيس تجارة عمان  6

 83 ينعي رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان وموظفوها الحاجة خديجة العطار 5

 8 االعالن عن تفاصيل التعرفة الكهربائية الجديدة 3

 82  اتحاد رجال االعمال العرب يدعو إلنشاء صندوق طوارئ عربي كشبكة أمان سيادية للمنطقة العربية 4

 82  ابو صوفه رئيسا لجمعية المستقبل لتجار االسمنت 2

 

 (1621) صحيفة العرب اليوم

 81 أسعار منتجات الصناعات المحلية تراوح مكانها برغم انخفاض النفط 6

 81 مليون نسمة 1.7عدد سكان األردن يتخطى : االحصاءات 5

 81 دوالرا 24يعـــود لالنــخفاض ويـــسجل " برنــت" 3

 85 تخطت مليار دوالر 5164المساعدات األمريكية في  4

 85 لمتابعة قضايا الصناعيين" األمانة"و" صناعة عمان"لجنة مشتركة بين  2

 

 (3861)  صحيفة الغد

 9أ  توفير فرص العمل للمرأةالقطاع الخاص حريص على : مراد 6

 8ب  تحسن المؤشرات ال ينعكس ايجابا على االقتصاد: خبراء 3

 8ب  غياب قانون حماية المستهلك يعكس ضعف االهتمام بمصالح المواطنين: اقتصاديون 4

 8ب  التنزيالت تنشط الطلب على االلبسة: تجار 2

 6ب  في محطة المناخر" أي اي أش"من حصة % 41توقع اتفاقية شراء " نبراس القطرية" 1

 6ب  ار من مستحقات المستشفيات والفنادق األردنية قريبامليون دين 31ليبيا تسدد : الزوايدة 7

 6ب  الطباع يحذر من انهيارات اقتصادية قد تصيب الدول العربية غير المستقرة 8
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1 Agency details new power tariffs for 2015  1 

1 Petra authorities mull lowering entry fees for foreign tourists  2 
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